
PLAN PRACY SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO

CZYLI CO NAS CZEKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020



SĄ SPRAWY, KTÓRE CHCIELIBYŚMY:
• WRESZCIE POZYTYWNIE ZAKOŃCZYĆ

• SZCZĘŚLIWIE KONTYNUOWAĆ

• WPROWADZIĆ – DZIĘKI ZGODZIE PANI DYREKTOR JAKO 
NOWOŚCI!



GRANAT RZĄDZI!
Kochani, jesteśmy już blisko, bardzo blisko luster w łazienkach. 

Jednak przypominamy GRANAT MUSI RZĄDZIĆ. Co to znaczy? Noś 
mundurek, noś, bo Pani Dyrektor, w wybrane przez siebie dni, 

naprawdę będzie kontrolować czy masz go na sobie. Jeśli faktycznie 
jest w praniu załóż coś granatowego.



SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Zostaje i w tym dniu nie będziesz pytany, losuje go 

sprawiedliwie Librus, a my wywieszamy codziennie na 
tablicy Samorządu Uczniowskiego.



KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ
Tą obok gazetki Samorządu Uczniowskiego. Już jest 

właściwie rozpoczęty, fotografujemy każdą, którą zrobi 
kolejna klasa, a na koniec wybierzemy najlepszą. 

Wygrani otrzymają bon dla całej swojej klasy na pizzę.



WOLONTARIAT
W tą szlachetną sprawę jest zaangażowanych mnóstwo 

naszych uczniów i nauczycieli. Zbieramy w takich akcjach 
naprawdę tysiące złotych na Hospicjum świętego Łazarza, 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy wspieramy 
materialnie schronisko dla zwierząt. Jest powód do dumy.



DYSKOTEKI
Zostajemy przy Andrzejkowej i Karnawałowej 

połączonej z pocztą Walentynkową, bo to się bardzo 
spodobało w tamtym roku.



ŁĄCZYMY POKOLENIA
W listopadzie znowu chcemy uczcić naszych seniorów z 

sąsiedztwa i zaprosić ich na Dzień Seniora do naszej szkoły. 
Zorganizujemy herbatę, poczęstunek i jakąś niespodziankę...



CZAPKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W tym roku także zwalnia od pytania i kartkówek 

Dlatego przyjdź w niej do szkoły i godnie noś.



KOLOROWE SKARPETY NIE DO PARY
Zakładamy w pierwszy dzień wiosny tym razem w piątek 

20.03.2020, by uczcić to święto, a także pamiętać o ludziach, 
którzy urodzili się z Zespołem Downa.



CZAS NA NOWOŚCI, ZOBACZCIE CO NAS CZEKA I 
NA CO MAMY APROBATĘ PANI DYREKTOR!

Szkoła owszem uczy, ale w naszej szkole chcemy też 
się bawić...

! ! ! ! ! ! !



WPROWADZAMY OD CZASU DO CZASU DNI 
TEMATYCZNE

W tym roku spodziewajcie się np. „DNIA HISZPAŃSKIEGO” , 
będzie można przynieść wachlarze, kastaniety, czarowne 
kapelusze, żółto-czerwone opaski... Na pewno wymyślicie 

oryginalnego i zabawnego.



PRIMA APRILIS: 1.04.2020 JEST W ŚRODĘ I....
Przychodzimy wtedy do szkoły w piżamach. Dzień 

piżamowca! Będzie się działo….



SAMORZĄDOWY PRESTIŻOWY WIECZÓR FILMOWY
Tylko z wejściówką imienną od Samorządu Uczniowskiego, która 

będzie wręczana uczniom np. biorącym udział w konkursach, czy tym 
którzy mają zachowanie bardzo dobre i wzorowe będzie można wejść 

na projekcję filmu na sali gimnastycznej. Każda z tych osób będzie 
mogła przynieść popcorn, picie i poduszkę, by oglądać seans w 

pełnym komforcie.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
MAMY NADZIEJĘ, ŻE SIĘ PODOBAŁO 


